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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาในการฝึกซอ้มและศึกษาการบริหารจดัการกีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวิทยาลยัราชภฏั
กลุ่มภาคตะวนัตก กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัไดแ้ก่นกักีฬาวอลเลยบ์อลทีมชายและทีมหญิงของมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก จ านวน 
4 แห่ง ในปีการศึกษา 2561 ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และ
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี รวมจ านวนนักกีฬา 96 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท า
การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถิติเป็น ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัเป็นดงัน้ี 
1. ปัญหาการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลยบ์อลของกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัในภูมิภาคตะวนัตกในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั

น้อยถึงระดบัน้อยท่ีสุดทุกดา้น ไดแ้ก่ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์การฝึกซ้อม ดา้นผูฝึ้กสอนหรือโคช้ ดา้นตวัผูเ้ล่นหรือนักกีฬา ดา้นสุขภาพ
อนามยัในขณะฝึกซอ้ม และ ดา้นขวญัและก าลงัใจ ตามล าดบั  และเม่ือแยกศึกษาปัญหาการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลยบ์อลของแต่ละมหาวิทยาลยั
ราชภฏัทั้ง 4 แห่ง แยกเป็นรายมหาวทิยาลยัทุกมหาวทิยาลยั พบวา่มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบันอ้ยถึงระดบันอ้ยท่ีสุดทุกดา้น เช่นกนั 

2. ปัญหาดา้นการบริหารจดัการกีฬาวอลเลยบ์อลของกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัในภูมิภาคตะวนัตกในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
ความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยถึงระดบันอ้ยท่ีสุดทุกขอ้  เม่ือแยกพิจารณาแยกเป็นรายมหาวทิยาลยั พบวา่มีประเด็นปัญหาท่ีเห็นดว้ยในระดบั
มากเฉพาะบางมหาวิทยาลัย ได้แก่ การมีส่วนร่วมต่อทีมของผูจ้ัดการทีม การให้ความส าคัญต่อการสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก
สมรรถภาพดา้นจิตใจ  การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ประกอบการฝึก ระยะเวลาการเก็บตวัฝึกซ้อมก่อนการแข่งขนั การให้การสนับสนุน
อุปกรณ์ส่วนตวัส าหรับนักกีฬา ความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาการกีฬาของผูฝึ้กสอน การท าโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีมีความ
ต่อเน่ืองและชดัเจน และการใหค้วามส าคญัต่อการสร้างระเบียบวนิยัใหก้บัตวันกักีฬา 

ขอ้คน้พบการวิจัยคร้ังน้ีนับว่ามีประโยชน์ต่อการพฒันากีฬาวอลเล่ยบ์อลของมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวนัตก 
โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาศกัยภาพของนักกีฬา ทีม และบุคลากร รวมทั้งการบริหารจดัการทีมกีฬาวอลเล่ยบ์อลให้มีประสิทธิภาพท่ีสูง
ยิง่ข้ึน 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to determine problems of training volleyball teams and examine management of the 
volleyball teams owned by Rajabhat universities in the Western region . The target groups of the study were the volleyball team players, 
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both male and female teams, playing in the academic year 2018 for their universities; namely, Phetchaburi Rajabhat University, Jombung 
Rajabhat University, Nakhonpathom Rajabhat University, and Kanchanaburi Rajabhat University. The total of 96 players were the 
informants. The research instrument was a 5-scale rating questionnaire. The data were statistically analyzed for percentage, mean, and 
standard deviation.  
 The results were as following: 

1. The problems concerned with the volleyball team training for Rajabhat universities in the Western region, both as a 
whole and individual aspects, were at a low to lowest level; namely, the aspect of place and equipment for training, trainers or coaches, 
players or sport men, on-training health condition, and courage and morale relatively. And when the problems were measured separately 
in each individual university, the problems of volleyball training in each universities was also  at a low to lowest level as a whole and all 
five individual aspects.  

2. The problems concerned with management of the volleyball teams for Rajabhat universities in the Western region 
were at a low to lowest level of agreement, both as overall and individual issues . However, when the management problems were 
analyzed for each university, there were some issues of problems were found at a high level in certain universities; namely, the issue of 
team participation of the team managers, emphasizing building physicalfitness, mental competence training, application of new 
technology for training, training timeframe before competition, providing sport equipment for individual players, trainers ’ knowledge of 
sport science and sport psychology, making a clear and continuous training schedule and program , and prioritizing building discipline for 
players. 

The research findings provide a useful guideline for volleyball improvement for Rajabhat universities in the Western 
region, especially in terms of development of sport player potential, teams and personnel, as well as the  management of their sport teams 
to be more effective. 
 

บทน า 
    การฝึกดา้นพลศึกษามีจุดมุ่งหมายหลกั คือ การสอนหรือฝึกให้ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะ และมีเจตคติท่ีดีต่อการฝึก โดย

มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนน าความรู้ และทกัษะท่ีไดไ้ปใชใ้นการเล่นกีฬา ซ่ึงความรู้และทกัษะท่ีมีนั้นจะตอ้งมีความถูกตอ้งและเหมาะสม   
เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อประสิทธิภาพของทีม อนัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จของนกักีฬาและทีมต่อไป  
               ส าหรับกีฬาวอลเลยบ์อลหากตอ้งการกา้วสู่ความเป็นเลิศนั้น โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งอาศยั
การเตรียมความพร้อม หรือการฝึกซอ้มท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการฝึกซอ้มท่ีมีความพร้อมในทุก ๆ ดา้น  ดงัท่ี  มงคล  แฝง
สาเคน [ 1 ]  ให้ความเห็นว่า   การฝึกซ้อมเป็นการปฏิบติักิจกรรมการเคล่ือนไหวของร่างกาย เพ่ือยกระดบัทกัษะ และพฒันา
ร่างกายให้มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการท างานสูง  นอกจากนั้น เจริญ  กระบวนรัตน์ [ 2 ] ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การฝึกซอ้มเอาไวว้า่  การแข่งขนักีฬาในปัจจุบนัจะตอ้งฝึก และเตรียมความพร้อมของร่างกาย และจิตใจควบคู่กนัไป เช่นเดียวกบัท่ี  
สุพิตร  สมาหิโต  [ 3 ]  มีความเห็นวา่  นกักีฬาท่ีจะมีความสามารถสูงไดน้ั้น  จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทั้งทางดา้นสมรรถภาพ
ทางกาย  สมรรถภาพทางจิต และทกัษะกีฬาควบคู่กนัไป 
            จากประสบการณ์การแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลในการแข่งขนักีฬา พ.จ.น.ก. สัมพนัธ์  กลุ่มภาคตะวนัตก หรือท่ีสูงข้ึนไป  
เช่น  กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  กีฬาแห่งชาติ ฯลฯ  มีทีมนักกีฬาส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัจ านวนมาก แต่ละทีมมีความ
แขง็แกร่ง  หากทีมใดตอ้งการความส าเร็จ  จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความพร้อมของทีมในทุกๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นสถานท่ี ดา้น
อุปกรณ์ ดา้นผูฝึ้กสอน ดา้นตวัผูเ้ล่น  ดา้นสุขภาพอนามยัของผูเ้ล่น ดา้นขวญัและก าลงัใจของผูเ้ล่น  ดา้นการบริหารจดัการและ
อ่ืนๆ   ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลใหก้ารฝึกซอ้มกีฬาเป็นไปตามแผน  และมีโอกาสประสบผลส าเร็จในการแข่งขนัมากยิง่ข้ึน 
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          ผูว้ิจยัเป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาพลศึกษา  มีประสบการณ์ดา้นการสอน และการเป็นผูฝึ้กสอนทีมกีฬาวอลเลยบ์อลของ
มหาวทิยาลยัมาก่อน พบวา่ ในการฝึกซอ้มกีฬาวอลเลยบ์อลของกลุ่มภาคตะวนัตกมีปัญหาและอุปสรรคหลายดา้น เช่น ดา้นทกัษะ
และวนิยัของตวันกักีฬา ดา้นการน าความรู้เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การกีฬามาใชใ้นการพฒันานกักีฬา  ดา้นความรู้ ประสบการณ์และ
ความทนัสมยัของผูฝึ้กสอน ดา้นผูจ้ดัการทีมซ่ึงส่วนใหญ่ขาดความรู้และความสนใจในกีฬาวอลเลยบ์อล  ดา้นขวญัและก าลงัใจ
ของผูฝึ้กสอนและนักกีฬา เป็นตน้  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงปัญหาในการฝึกซ้อม และการ
บริหารจดัการกีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก  โดยคาดหวงัวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงการสอนการฝึกซอ้มและเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการฝึกซอ้มและการบริหารจดัการทีมกีฬา
วอลเลยบ์อลของมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก เพ่ือช่วยลดปัญหาต่างๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคในการฝึกซอ้ม และการบริหาร
จดัการ  ตลอดทั้งเป็นการช่วยสร้างโอกาสใหน้กักีฬา และผูฝึ้กสอนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ เพ่ือ
พฒันากีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตกใหก้า้วไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือท าการศึกษาปัญหาในการฝึกซอ้ม และการบริหารจดัการกีฬาวอลเลยบ์อลของนกักีฬามหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาค

ตะวนัตก ในการเตรียมตวัเขา้แข่งขนักีฬา พ.จ.น.ก. สมัพนัธ์ คร้ังท่ี 40 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ขอบเขตเน้ือหา  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึง สภาพโดยทัว่ไปของผูเ้ล่น ปัญหาในการฝึกซอ้มและการบริหารจดัการกีฬา

วอลเลยบ์อลของมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก โดยแยกปัญหาออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ปัญหาในการฝึกซอ้มแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม  ดา้นผูฝึ้กสอนหรือโคช้ 

      ดา้นตวัผูเ้ล่นหรือนกักีฬา ดา้นสุขภาพอนามยัของผูเ้ล่นในขณะท าการฝึกซอ้ม และดา้นขวญัและก าลงัใจของผู ้
                             เล่น 

ส่วนท่ี 2 ปัญหาในการบริหารจดัการ 
2. ขอบเขตประชากรการวจิยัคร้ังน้ี ท าการศึกษาเฉพาะนกักีฬาวอลเลยบ์อลชาย และหญิงของมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาค

ตะวนัตก จ านวน 4  แห่ง  คือ   
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี  จ านวน  24 คน   ผูช้าย 12 คน  ผูห้ญิง 12 คน  
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  จงัหวดัราชบุรี   จ านวน  24 คน   ผูช้าย 12 คน  ผูห้ญิง 12 คน  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  จงัหวดันครปฐม   จ านวน  24 คน   ผูช้าย 12 คน  ผูห้ญิง 12 คน  
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี   จ านวน  24 คน   ผูช้าย 12 คน  ผูห้ญิง 12 คน  

ซ่ึงเป็นนกัศึกษาชาย  และหญิงท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยัเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา พ.จ.น.ก. สัมพนัธ์  คร้ังท่ี 
40 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 96 คน 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 ถึง มกราคม   พ.ศ. 2562 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
                งานวจิยั เร่ืองปัญหาการฝึกซอ้มและการบริหารจดัการกีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก  เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  กับนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย และหญิงของ
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก  จ านวน 4 แห่ง ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยัเขา้แข่งขนักีฬา  พ.จ.
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น.ก.  คร้ังท่ี 40 ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  จ านวน 96  คน  แบ่งเป็นผูช้าย 48 คน และผูห้ญิง  48 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยวธีิทางสถิติ 
 น าค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 1 มาแจกแจงความถ่ีของแต่ละค าถาม  คิดเป็นร้อยละ น าเสนอในรูปตารางและ
ความเรียงน าค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี  2 มาแจกแจงความถ่ีของแต่ละค าตอบ  แลว้หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และน าค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 3 มาแจกแจงความถ่ีของแต่ละค าตอบ  แลว้หาค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน    
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการฝึกซ้อมและการบริหารจดัการกีฬา
วอลเลยบ์อลของมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก เพ่ือเขา้แข่งขนักีฬา พ.จ.น.ก. สัมพนัธ์ คร้ังท่ี 40 ประจ าปีการศึกษา  2560   
ลกัษณะของแบบสอบถามมีดงัน้ี 

 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที ่1 เป็นค าถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถาม เก่ียวกบั ความสูง ประสบการณ์การเล่น  ผลการ
เรียน และประสบการณ์การแข่งขนั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจค าตอบ  (Check  List) 

ตอนที ่2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัญหาในการฝึกซอ้ม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า   (Rating  Scale)  
แยกออกเป็น  5 ดา้นดงัน้ี 

  2.1 ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม 
  2.2 ดา้นผูฝึ้กสอน หรือ โคช้ 
  2.3 ดา้นตวัผูเ้ล่น หรือ นกักีฬา 
  2.4 ดา้นสุขภาพอนามยัของผูเ้ล่นในขณะ 
  2.5 ดา้นขวญัและก าลงัใจของผูเ้ล่น ท าการฝึกซอ้ม 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกับขอ้คิดเห็นของนักกีฬาเก่ียวกับปัญหาการฝึกซ้อมและการบริหารจัดการกีฬาวอลเลยบ์อล  
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating  Scale)   
 

การสร้างแบบสอบถาม 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยไดท้ าการปรับปรุง และเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระให้

มีความเหมาะสม และครอบคลุมสภาพปัญหาในปัจจุบนั มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.95 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูด้  าเนินการวิจัยได้ท าการเก็บขอ้มูลจากนักกีฬาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตวัแทนของมหาวิทยาลัย เขา้แข่งขนักีฬา

วอลเลยบ์อลในการแข่งขนักีฬา พ.จ.น.ก. สัมพนัธ์  คร้ังท่ี 40  ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี        
จ านวน 96 คน   

 

 สรุปผลการวจัิย 
งานวิจัยเร่ือง ปัญหาการฝึกซ้อมและการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวนัตก

ประกอบดว้ย  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมและมหาวิทยาลยั
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ราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 96 คน แบ่งเป็นเพศชาย มหาวทิยาลยัละ 12 คน รวม 48 คน และเพศหญิง มหาวิทยาลยัละ 12  คน รวม 
48 คนผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

พจิารณารายด้านในภาพรวมแยกเป็นรายมหาวทิยาลยั  มีผลการวจัิย ดังนี้ 
1. มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

1.1 ดา้นสภาพผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นนักกีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จ านวน 24 คน  
แบ่งเป็นเพศชาย 12 คน และเพศหญิง 12 คน   ดา้นความสูง เพศชายส่วนมากมีความสูง ระหวา่ง 1.71 – 1.80 เมตร (ร้อยละ41.7)    
ส่วนเพศหญิงส่วนมากมีความสูง ระหวา่ง  1.61 – 1.70  เมตร (ร้อยละ 37.50)  ดา้นประสบการณ์ ส่วนมากมีประสบการณ์ในการ
เล่นกีฬาวอลเลยบ์อลมาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา (ร้อยละ 33.30)  รองลงมาเป็นระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 29.20)  ดา้นผลการเรียน  
ส่วนมากมีผลการเรียนเฉล่ีย มากกว่า 2.50  (ร้อยละ 66.70)  ส่วนด้านประสบการณ์การแข่งขนัในฐานะตวัแทนสถานศึกษา 
(ระดบัอุดมศึกษา)  ส่วนมากมีประสบการณ์มากกวา่ 3 คร้ัง (ร้อยละ 54.20) 

1.1 ดา้นปัญหาการฝึกซอ้ม 
1.1.1 ปัญหาดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย

ท่ีสุด  (x̄ = 2.30)   
1.1.2 ปัญหาดา้นผูฝึ้กสอน หรือโคช้  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด (x̄  =  1.57)   
1.1.3 ปัญหาดา้นตวัผูเ้ล่น หรือนกักีฬา  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่น ระดบันอ้ยท่ีสุด (x̄ = 1.87)     
1.1.4 ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัในขณะฝึกซ้อม  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄ = 

3.34)     
1.1.5 ปัญหาดา้นขวญัและก าลงัใจ  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  (x̄ = 2.82)   
1.1.6 ดา้นการบริหารจดัการ  พบวา่ ภาพรวมโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด (x̄  = 2.22)   

 

2. มหาวทิยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2.1 ดา้นสภาพผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นนกักีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ านวน  24  คน

แบ่งเป็นเพศชาย  12  คน และเพศหญิง 12 คน  ดา้นความสูง นกักีฬาชายส่วนมากมีความสูง ระหวา่ง 1.71 – 1.80 
เมตร (ร้อยละ 20.80)  ส่วนเพศหญิงส่วนมากมีความสูงระหว่าง  1.61 – 1.70  เมตร (ร้อยละ 37.50)  ด้าน
ประสบการณ์ ส่วนมากมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลมาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 
50.00)  ดา้นผลการเรียน  ส่วนมากมีผลการเรียนเฉล่ีย มากกว่า 2.50  (ร้อยละ 62.50)  ส่วนดา้นประสบการณ์การ
แข่งขนัในฐานะตวัแทนสถานศึกษา (ระดบัอุดมศึกษา)  ส่วนมากมีประสบการณ์มากกวา่ 3 คร้ัง (ร้อยละ 41.70) 

2.2 ดา้นปัญหาการฝึกซอ้มทีมวอลเลยบ์อล 
2.2.1 ปัญหาดา้นสถานท่ี และอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  

(x̄ =3.14) 
2.2.2 ปัญหาดา้นผูฝึ้กสอน หรือโคช้  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄=2.90)   
2.2.3 ปัญหาดา้นตวัผูเ้ล่น หรือนกักีฬา  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄ =1.33)    
2.2.4 ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัในขณะฝึกซอ้ม  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  

(x̄ = 2.91)  
2.2.5 ปัญหาดา้นขวญัและก าลงัใจ  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄ =3.20)    
2.2.6 ดา้นการบริหารจดัการ  พบวา่ ภาพรวมโดยเฉล่ีย ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย (x̄=3.17)   
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3. มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 
3.1 ดา้นสภาพผูต้อบแบบสอบถาม เป็นนักกีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน  24  คน  

แบ่งเป็นเพศชาย 12 คน และเพศหญิง 12 คน ดา้นความสูง เพศชายส่วนมากมีความสูง ระหวา่ง 1.71 – 1.80 เมตร (ร้อยละ41.70)    
ส่วนเพศหญิงส่วนมากมีความสูง ระหวา่ง 1.51 – 1.60  เมตร และ 1.61-1.70 เมตร (ร้อยละ 20.80) ดา้นประสบการณ์ ส่วนมากมี
ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลมาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 41.70) ดา้นผลการเรียน  ส่วนมากมีผลการ
เรียนเฉล่ีย 2.01-2.50 และมากกว่า 2.50  (ร้อยละ 50.00) ส่วนด้านประสบการณ์การแข่งขันในฐานะตัวแทนสถานศึกษา 
(ระดบัอุดมศึกษา) ส่วนมากมีประสบการณ์มากกวา่ 3 คร้ัง (ร้อยละ 66.70) 

3.2 ดา้นปัญหาการฝึกซอ้มทีมวอลเลยบ์อล 
3.2.1 ปัญหาดา้นสถานท่ี และอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ไม่เป็นปัญหา (x̄ = 1.31)   
3.2.2 ปัญหาดา้นผูฝึ้กสอน หรือโคช้  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด (x̄  =  1.98)   
3.2.3 ปัญหาดา้นตวัผูเ้ล่น หรือนกักีฬา  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด (x̄= 2.23)      
3.2.4 ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัในขณะฝึกซ้อม  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด  

(x̄ = 2.41)   
3.2.5 ปัญหาดา้นขวญัและก าลงัใจ  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด (x̄= 2.15)   
3.2.6 ดา้นการบริหารจดัการ   ภาพรวมโดยเฉล่ีย  พบวา่    เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄  = 3.08)   

        
4. มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 

4.1 ดา้นสภาพผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นนักกีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 24 คน  
เป็นเพศชาย 12 คน และเพศหญิง 12 คน   ดา้นความสูง เพศชายส่วนมากมีความสูง ระหว่าง 1.71 – 1.80 เมตร (ร้อยละ 33.3)    
ส่วนเพศหญิงส่วนมากมีความสูง ระหวา่ง  1.61 – 1.70  เมตร (ร้อยละ 37.50)  ดา้นประสบการณ์ ส่วนมากมีประสบการณ์ในการ
เล่นกีฬาวอลเลยบ์อลมาตั้งแต่ระดบัอุดมศึกษา (ร้อยละ 58.30)  ดา้นผลการเรียน  ส่วนมากมีผลการเรียนเฉล่ีย มากกวา่ 2.50  (ร้อย
ละ 75.00)  ส่วนดา้นประสบการณ์การแข่งขนัในฐานะตวัแทนสถานศึกษา (ระดบัอุดมศึกษา)  ส่วนมากมีประสบการณ์ 2 คร้ัง 

(ร้อยละ 50.00) 
4.2 ดา้นปัญหาการฝึกซอ้มทีมวอลเลยบ์อล 

4.2.1 ปัญหาดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย
ท่ีสุด (x̄=1.73) 

4.2.2 ปัญหาดา้นผูฝึ้กสอน หรือโคช้  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄= 2.70)     
4.2.3 ปัญหาดา้นตวัผูเ้ล่น หรือนกักีฬา  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄=2.54)   
4.2.4 ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัในขณะฝึกซอ้ม  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  

(x̄=3.48)     
4.2.5 ปัญหาดา้นขวญัและก าลงัใจ  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄=2.79)   

4.2.6 ดา้นการบริหารจดัการ  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ มีความเห็นดว้ยในระดบันอ้ย (x̄=3.31)  
 

พจิารณาในภาพรวมมหาวทิยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคตะวนัตก  มีผลการวจัิย ดังนี ้
          1.ขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นนักกีฬาวอลเลยบ์อลชาย และหญิง ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี แห่งละ 24 คน  
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รวม 96 คน  แบ่งเป็นเพศชาย 48 คน เพศหญิง 48 คน  เพศชาย ส่วนมากมีความสูงระหวา่ง 1.71 – 180 เมตร (ร้อยละ 33.33)  เพศ
หญิง ส่วนมากมีความสูงระหวา่ง 1.61 – 1.70 เมตร (ร้อยละ 23.95)  ดา้นประสบการณ์การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล ส่วนมากเร่ิมเล่นมา
ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 32.30)  ดา้นผลการเรียน ส่วนมากมีผลการเรียน มากกวา่ 2.50 (ร้อยละ 63.50) ส่วน
ประสบการณ์การแข่งขนัในฐานะตวัแทนสถานศึกษา ส่วนมากมีประสบการณ์ มากกวา่ 3 คร้ัง (ร้อยละ 44.80)  

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการฝึกซอ้ม 
      2.1 ปัญหาดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบว่า เป็นปัญหาอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด  (x̄ = 
2.12) 
      2.2 ปัญหาดา้นผูฝึ้กสอน หรือโคช้  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ เป็นปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด (x̄ = 2.29)   
      2.3 ปัญหาดา้นตวัผูเ้ล่น หรือนกักีฬา  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ เป็นปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด (x̄= 2.33)    
      2.4 ปัญหาดา้นสุขภาพและอนามยัในขณะฝึกซอ้ม  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ เป็นปัญหาในระดบันอ้ย (x̄= 3.04)   
      2.5 ปัญหาดา้นขวญัและก าลงัใจ  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบวา่ เป็นปัญหาในระดบันอ้ย (x̄= 2.74)   
3. ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ  ภาพรวมโดยเฉล่ีย พบว่า มีความเห็นดว้ยในระดบันอ้ย    และเม่ือพิจารณาแยกแต่ละ

มหาวิทยาลยั  โดยเฉล่ีย  พบว่า  บางมหาวิทยาลยัมีความเห็นดว้ยระดบัมากในบางเร่ือง  ไดแ้ก่  ผูจ้ ัดการทีมมีส่วนร่วมต่อทีม
ค่อนขา้งน้อย  การให้ความส าคญัต่อการสร้างสมรรถภาพทางกายนอ้ยมาก ขาดการฝึกสมรรถภาพดา้นจิตใจ  ผูฝึ้กสอนขาดการ
น าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชป้ระกอบการสอนและการฝึก ผูฝึ้กสอนมีความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา
นอ้ยมาก    การเก็บตวัฝึกซอ้มก่อนการแข่งขนัใชร้ะยะเวลาน้อยเกินไป   การจดัท าโปรแกรมการฝึกซอ้มขาดความต่อเน่ืองและ
ชดัเจน  มหาวทิยาลยัขาดการใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์ส่วนตวัท่ีมีความจ าเป็นส าหรับนกักีฬา และการให้ความส าคญัต่อการสร้าง
ระเบียบวนิยัใหก้บัตวันกักีฬา  ตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 แสดงเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นดว้ยของนกักีฬาทั้ง 4 แห่ง ดา้นการบริหารจดัการ 

ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 
ระดบัความคิดเห็นดว้ย 

มรภ. 
เพชรบุรี 

มรภ.หมู่บา้น 
จอมบึง 

มรภ. 
นครปฐม 

มรภ. 
กาญจนบุรี 

1. การเก็บตวัฝึกซอ้มก่อนการแข่งขนัใชร้ะยะเวลานอ้ยเกินไป 2.71 
นอ้ย 

3.16 
นอ้ย 

3.62 
มาก 

3.37 
นอ้ย 

2. ขาดการจดัท าโปรแกรมการฝึกซอ้มท่ีมีความต่อเน่ือง  
และชดัเจน 

2.38 
นอ้ยท่ีสุด 

3.20 
นอ้ย 

3.58 
มาก 

3.62 
มาก 

3. การฝึกซอ้มแต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง ถือวา่นอ้ย
เกินไป 

2.14 
นอ้ยท่ีสุด 

2.82 
นอ้ย 

2.12 
นอ้ยท่ีสุด 

3.37 
นอ้ย 

4. การฝึกซอ้ม ผูฝึ้กสอนใหค้วามส าคญัต่อการสร้างสมรรถภาพทาง
กายนอ้ยมาก รวมทั้งไม่มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายท าให ้
นกักีฬาไม่เห็นความส าความส าคญั 

1.85 
นอ้ยท่ีสุด 

3.33 
นอ้ย 

3.62 
มาก 

3.16 
นอ้ย 

5. ขาดการฝึกสมรรถภาพดา้นจิตใจ เช่น การนัง่สมาธิ ฯลฯ ท าใหก้าร
ควบคุมสภาพจิตใจระหวา่งการแข่งขนัท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 

2.42 
นอ้ยท่ีสุด 

3.37 
นอ้ย 

4.08 
มาก 

3.87 
มาก 

6. ผูฝึ้กสอนขาดการน าเสนอเทคโนโลยใีหม่ๆ เก่ียวกบักีฬา
วอลเลยบ์อลมาใชป้ระกอบการสอน และการฝึกของทีม 

2.23 
นอ้ยท่ีสุด 

3.16 
นอ้ย 

3.75 
มาก 

3.58 
มาก 
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ตารางที ่1 แสดงเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นดว้ยของนกักีฬาทั้ง 4 แห่ง ดา้นการบริหารจดัการ (ต่อ) 

ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 
ระดบัความคิดเห็นดว้ย 

มรภ. 
เพชรบุรี 

มรภ.หมู่บา้น 
จอมบึง 

มรภ. 
นครปฐม 

มรภ. 
กาญจนบุรี 

7. ผูฝึ้กสอนมีความรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์การกีฬาและจิตวทิยาการกีฬา
นอ้ยมาก เป็นปัญหาต่อการพฒันานักกีฬาและทีม 

1.09 
ไม่เห็นดว้ย 

3.12 
นอ้ย 

2.79 
นอ้ย 

3.87 
มาก 

8. ผูฝึ้กสอนไม่ไดรั้บการพฒันา ท าใหข้าดความรู้ ไม่สามารถฝึกฝน
นกักีฬาใหมี้ทกัษะและความสามารถสูงข้ึนจาก 
เดิมได ้

2.14 
นอ้ยท่ีสุด 

3.08 
นอ้ย 

2.29 
นอ้ยท่ีสุด 

3.45 
นอ้ย 

9. ผูฝึ้กสอนขาดการวางแผนเร่ืองการจดัหาตวันกักีฬา เพ่ือทดแทน
นกักีฬาท่ีเรียนจบ ท าใหก้ารพฒันาทีมขาดความต่อเน่ือง 

2.31 
นอ้ยท่ีสุด 

3.33 
นอ้ย 

2.95 
นอ้ย 

3.37 
นอ้ย 

10. นกักีฬาท่ีขาดเรียน หรือเรียนไม่ทนั ขาดการดูแลใหค้วาม
ช่วยเหลือ เช่น การสอนพิเศษท าใหผ้ลการเรียนตกต ่า ส่งผลกระทบ
ประสิทธิภาพของการฝึกซอ้มลดนอ้ยลง 

2.50 
นอ้ยท่ีสุด 

3.08 
นอ้ย 

2.70 
นอ้ย 

2.66 
นอ้ย 

11. ผูฝึ้กสอนขาดการให้ความส าคญัต่อการสร้างระเบียบวินัยให้กับ
ตวันกักีฬา ท าใหป้ระสิทธิภาพของการฝึกซอ้มลดนอ้ยลง 

2.09 
นอ้ยท่ีสุด 

3.16 
นอ้ย 

3.58 
มาก 

3.04 
นอ้ย 

12. มหาวิทยาลยัขาดการให้การสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนตวัท่ีมีความ
จ าเป็นส าหรับนกักีฬา เช่น สนบัเข่า สนบัศอก 

3.09 
นอ้ย 

3.00 
นอ้ย 

2.20 
นอ้ยท่ีสุด 

4.00 
มาก 

13. ผูฝึ้กสอนขาดความสนใจต่อปัญหาของนักกีฬาทั้งเร่ืองส่วนตัว
และครอบครัว ท าให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และทัว่ถึง เช่น ความยากจน 

2.18 
นอ้ยท่ีสุด 

3.08 
นอ้ย 

2.29 
นอ้ยท่ีสุด 

3.20 
นอ้ย 

14. ผูฝึ้กสอนขาดการสร้างจิตส านึกท่ีถูกต้องต่อนักกีฬาให้เห็นถึง
ความส าคญัของแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก ซ่ึงส่งผล
ใหน้กักีฬามีความตั้งใจและเตม็ใจต่อการฝึกซอ้มมากยิง่ข้ึน 

2.04 
นอ้ยท่ีสุด 

3.25 
นอ้ย 

3.08 
นอ้ย 

3.25 
นอ้ย 

15. ขาดการอบรมส่ังสอนให้นักกีฬาทุกคนเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองวา่หนา้ท่ีหลกัของกักีฬาทุกคน คือ การเรียนหนังสือ ส่วน
การเล่นกีฬานั้นเป็นหนา้ท่ีรองลงไป 

2.00 
นอ้ยท่ีสุด 

3.08 
นอ้ย 

2.62 
นอ้ย 

2.66 
นอ้ย 

16. การสร้างช่องทางให้ผูบ้ริหาร อาจารย ์และเพื่อนนักศึกษาได้
ทราบและแสดงความยนิดีกบันกักีฬาท่ีประสบความส าเร็จมีน้อยมาก 
ท าใหก้ารมีส่วนร่วมของทุกคนลดนอ้ยลง 

2.59 
นอ้ย 

3.33 
นอ้ย 

3.45 
นอ้ย 

2.83 
นอ้ย 

17. มหาวิทยาลัยขาดการสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างผู ้บริหาร 
อาจารย ์และผูฝึ้กสอนใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของกีฬา และนกักีฬา 

2.72 
นอ้ย 

3.20 
นอ้ย 

3.04 
นอ้ย 

3.04 
นอ้ย 

18. ผูจ้ดัการทีมมีส่วนร่วมต่อทีมค่อนขา้งน้อย อาจเน่ืองมาจากการ
แต่งตั้งผูจ้ดัการทีมไม่ไดพิ้จารณาจากผูท่ี้สนใจ และผูท่ี้มีความพร้อม
ในการท าหนา้ท่ี 

1.82 
นอ้ยท่ีสุด 

3.58 
มาก 

3.62 
มาก 

3.62 
มาก 

19. ชุมชน ครอบครัว และภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการทีมนอ้ยมาก ท าใหปั้ญหาบางอยา่งของทีมไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

2.04 
นอ้ยท่ีสุด 

3.00 
นอ้ย 

3.29 
นอ้ย 

3.00 
นอ้ย 
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อภิปรายผลการวจัิย 
จากผลการวจิยัเร่ืองปัญหาการฝึกซอ้มและการบริหารจดัการกีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก 

พบวา่ 
1. ปัญหาการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวนัตก แต่ละมหาวิทยาลัย และ

มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตกในภาพรวม แยกเป็นรายดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุดทุกดา้นส่วนปัญหา
การบริหารจดัการกีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก แต่ละมหาวทิยาลยั  โดยเฉล่ีย พบวา่  มีความเห็นดว้ย
ในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุดทุกมหาวทิยาลยั  เน่ืองจากด้านสถานทีแ่ละอุปกรณ์การฝึกซ้อม มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก มี
นโยบายดา้นการส่งเสริมกีฬา และสุขภาพท่ีชดัเจน มีพ้ืนท่ีสนามกีฬาและสถานท่ีออกก าลงักายไดอ้ย่างเพียงพอมีงบประมาณ
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอและเหมาะสม ด้านผู้ฝึกสอนหรือโค้ช  มีผูฝึ้กสอน หรือโคช้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีสาขาวิชาพลศึกษา
และอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญ  มีงบประมาณและแผนในการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง ด้านตัวผู้เล่น หรือนักกีฬา มี
โครงการรับนกัศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬา  มีแผนการฝึกซอ้มท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง  มีการดูแลเร่ืองการเรียนของ
นกักีฬาควบคู่ไปกบัการเล่นกีฬา  ด้านสุขภาพอนามัยขณะฝึกซ้อม  มีกองพฒันานักศึกษาหรือศูนยกี์ฬาฯ ท าหนา้ท่ี ก ากบั ดูแล 
ส่งเสริมและพฒันา รวมทั้งคอยใหค้วามรู้ ความช่วยเหลือกรณีนกักีฬามีปัญหา  มีแผนพฒันาผูฝึ้กสอนใหมี้ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์
การกีฬาและจิตวทิยาการกีฬา  การจดัใหมี้คลงัอุปกรณ์ส่วนกลาง  เช่น ผา้เทปส าหรับป้องกนัและรักษาการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือ 
สนบัเข่า สนบัศอก ฯลฯด้านขวัญและก าลังใจ  มหาวิทยาลยัมีการจดัสวสัดิการส าหรับนกักีฬาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั 
เช่น ระเบียบการยกเวน้ค่าเล่าเรียน  การจ่ายเบ้ียเล้ียงส าหรับนกักีฬาในการฝึกซอ้มและการแข่งขนั  การให้รางวลัส าหรับนกักีฬาท่ี
สร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั การส่งเสริมหรือให้โอกาสนกักีฬาท่ีมีความสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการต่างๆท่ีสูงข้ึน มี
งบประมาณช่วยเหลือกรณีนักกีฬาประสบอุบัติเหตุ   การท าประกันอุบัติเหตุกรณีนักกีฬาไปท าการแข่งขนันอกสถานท่ีมีการ
จดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอต่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัโดยผูบ้ริหารและคณะอาจารยใ์ห้ความส าคญัต่อเร่ืองกีฬาและ
สุขภาพ มีการยกยอ่งชมเชยนกักีฬาและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั จากที่กล่าวมาทั้งหมด ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลให้การฝึกซอ้มกีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตกด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  ปราศจากปัญหา 
หรือมีปัญหานอ้ยท่ีสุด 

2. ปัญหาการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวนัตกในภาพรวมทั้ ง 4 
มหาวทิยาลยั โดยเฉล่ีย พบวา่ มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด  ในการพิจารณาแยกแต่ละมหาวทิยาลยั โดยเฉล่ีย พบวา่ 
บางมหาวทิยาลยัผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยเก่ียวกบับางเร่ืองอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ 

2.1 การมีส่วนร่วมของผูจ้ดัการทีมค่อนขา้งน้อยอาจเกิดจากความเขา้ใจผิดในการแต่งตั้งผูจ้ดัการทีมมกัเน้นให้
ความส าคญัต่อผูบ้ริหารเพราะเห็นวา่เป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือแต่งตั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีส าคญัๆ มาเป็นผูจ้ดัการทีมโดยไม่ได้
ค  านึงถึงคุณสมบติัและความเหมาะสม ท าให้ขาดความเขา้ใจและเกิดความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ดัการทีม ส่ีงผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการทีม ดงัท่ี ชัยชนะ เหมหอมเงนิ[ 4 ]  กล่าวไวว้า่ การเตรียมทีมนกักีฬาจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน และนักกีฬา  นอกจากองค์กร
ต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุน ก็เป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะท าให้การเตรียมทีมกีฬานั้นๆ ประสบความส าเร็จ เพราะการเตรียมทีมมิได้
กระท าเพ่ือไปแข่งขนั แต่วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือชนะการแข่งขนั จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรฐานสูงในการเตรียมทีม 

2.2 ผูฝึ้กสอนใหค้วามส าคญัต่อการสร้างสมรรถภาพทางกายนอ้ยมาก และขาดการฝึกสมรรถภาพดา้นจิตใจ  ปกติ
กีฬากบัความเขม้แขง็ และความมัน่คงดา้นร่างกายและจิตใจเป็นของคู่กนั  ผูฝึ้กสอนบางท่านใหค้วามส าคญักบัสมรรถภาพทางกาย
และดา้นจิตใจค่อนขา้งนอ้ย เน้นเพียงดา้นทกัษะและแบบแผนการเล่นเป็นหลกัตามความเป็นจริงแลว้ในการแข่งขนัสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางจิตใจนับเป็นปัจจัยส าคญั  เป็นพ้ืนฐานของความส าเร็จของทีมในการแข่งขนัเช่นกนั ดังท่ี สุพิตร 
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สมาหิโต [ 5 ] ได้กล่าวว่า นักกีฬาท่ีมีความสามารถสูงนั้ นจะต้องเป็นผูท่ี้ได้รับการฝึกฝนทั้ งทางด้านสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิตใจ และทกัษะกีฬา 

2.3 ขาดการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชป้ระกอบการสอนและการฝึก ผูฝึ้กสอนมีความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬา
และจิตวิทยาการกีฬานอ้ย  ปัจจุบนัความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี ดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาการกีฬานบัเป็นความส าคญั
และความจ าเป็นท่ีผูฝึ้กสอนทุกคนตอ้งให้ความสนใจและน ามาประยกุต์ใชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพของนักกีฬาและทีมอยา่ง
เร่งด่วน  ปัจจุบนัในวงการกีฬาของประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศท่ีประสบความส าเร็จดา้นการกีฬา ลว้นแลว้แต่ให้
ความส าคญัต่อองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลย ีดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาการกีฬาทั้งส้ิน ดงัท่ี วุฒิชัย  วรหาญ  [6] กล่าววา่ 
การฝึกซอ้มควรน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชส้ าหรับการฝึกซอ้ม เช่น แบบฝึกสอนส าหรับผูเ้ล่นในต าแหน่งต่างๆ ตลอดจนการน าเอา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา มาใชใ้นการเตรียมทีมสอดคลอ้งกบั เจริญ กระบวนรัตน์ [ 7 ]  กล่าวไวว้่า 
เทคโนโลยช่ีวยในการสนบัสนุนและทดสอบประเมินความสามารถ ตลอดจนช่วยในการแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องใหก้บันกักีฬา      

2.4 ระยะเวลาเก็บตวัฝึกซอ้มก่อนการแข่งขนัน้อยเกินไป และการจดัท าโปรแกรมการฝึกซ้อมขาดความต่อเน่ือง
และชดัเจน  อาจจะเน่ืองมาจากมีภาระการเรียนท่ีหนัก ปัญหาทางครอบครัว หรือความพร้อมดา้นงบประมาณ ฯลฯ ท าให้การ
บริหารจดัการเร่ืองการเก็บตวัเพ่ือฝึกซ้อมไม่สามารถท าไดอ้ยา่งเต็มท่ี  ปกติการเตรียมทีมหรือการฝึกซอ้มท่ีดีควรท าการฝึกซอ้ม
ตลอดทั้งปี โดยมีการจดัโปรแกรมการฝึกซอ้มอยา่งเป็นขั้นตอน เช่น ระยะก่อนแข่งขนั ระยะแข่งขนั และระยะหลงัแข่งขนั ซ่ึงแต่
ละระยะจะมีความแตกต่างกนัไป  ดังท่ี การกีฬาแห่งประเทศไทย [ 8 ]  กล่าวไวว้่า  ในการท าแผนการฝึกซ้อมจ าเป็นจะตอ้ง
ค านึงถึงระดบัของผูเ้ล่น และควรวางแผนการฝึกเป็นระยะๆ ตลอดทั้งปี นกักีฬาถึงจะมีสมรรถภาพท่ีดี พร้อมท่ีจะท าการแข่งขนั 

2.5 มหาวิทยาลยัขาดการให้การสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนตวัท่ีมีความจ าเป็นส าหรับนักกีฬา  เน่ืองจากอุปกรณ์
ส่วนตวัของนกักีฬาวอลเลยบ์อลบางอยา่งมีราคาค่อนขา้งสูง นกักีฬาบางคนไม่สามารถจดัหาไดด้ว้ยตนเอง  มหาวทิยาลยัซ่ึงมีความ
พร้อมควรใหก้ารดูแลหรือสนบัสนุน  โดยจดัหาให้ฟรี หรือจดัหาไวเ้ป็นกองกลาง และให้นกักีฬาขอยืมไปใชใ้นการฝึกซอ้มและ
แข่งขนั  ซ่ึงจะส่งผลให้นกักีฬามีความรู้สึกท่ีดีต่อมหาวิทยาลยั และเกิดความรู้สึกปลอดภยัและมีความมัน่ในในการฝึกซอ้มและ
การแข่งขนัมากข้ึน ส่งผลให้การเล่นของนักกีฬาและทีมมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ดงัท่ี สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม [ 9 ]  กล่าวไวว้่า 
หน่วยงานต่างๆ ควรจดัสรรสวสัดิการให้แก่นกักีฬาเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการฝึกซอ้มและแข่งขนัท่ีดียิ่งข้ึน มีการประกนั
อุบติัเหตุให้กบันกักีฬา มีการให้เบิกค่ารักษาพยาบาล มีแพทยป์ระจ าทีมคอยดูแลในระหวา่งการฝึกซ้อมและแข่งขนั มีการตรวจ
สุขภาพร่างกาย  

2.6 ผูฝึ้กสอนขาดการใหค้วามส าคญัต่อการสร้างระเบียบวนิยัใหก้บัตวันกักีฬา ท าใหป้ระสิทธิภาพของการฝึกซอ้ม
ลดนอ้ยลง  ตามสภาพความเป็นจริงการฝึกซอ้มและการแข่งขนักีฬาปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของความส าเร็จก็คือ การมี
วนิยั นกักีฬาตอ้งสามารถควบคุมตนเองไดท้ั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ทุกคนตอ้งปฏิบติัตนอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของรูปแบบในการ
ฝึก และตอ้งเคารพต่อกฎเกณฑ์และกติกาท่ีก าหนดไว ้สอดคล้องกับท่ี เซอร์อเล็กเฟอร์กูสัน [10] อดีตผูจ้ ัดการทีมฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ กล่าวไวว้า่ การเป็นผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน และนกักีฬา ปัจจยัอนัดบัแรกๆ ท่ีมีความส าคญัในการท างานหนกั
และไดป้ระสิทธิผลมากท่ีสุด คือ การสร้างระเบียบวนิยัให้กบันกักีฬา ไม่ใช่แค่ในกีฬาลูกหนงัเท่านั้น การสร้างระเบียบวินยัให้กบั
บุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ จะท าใหก้ารกา้วไปสู่ความส าเร็จหรือเป้าหมายง่ายและรวดเร็วข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
                จากผลการวิจยัเร่ือง ปัญหาการฝึกซ้อมและการบริหารจดัการกีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก  
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
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1. การแต่งตั้งผูจ้ดัการทีม ควรพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และมีความพร้อมในการท าหนา้ท่ี เช่น มีความรู้ และ
ความสนใจในกีฬาวอลเลยบ์อล รวมทั้งมีความพร้อมในการใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกซอ้ม 

2. ในการฝึกซอ้มกีฬาวอลเลยบ์อล ผูฝึ้กสอนควรน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เก่ียวกบักีฬาวอลเลยบ์อล ความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์การ
กีฬา และจิตวทิยาการกีฬามาใชใ้นการบริหารจดัการทีม เช่น  วดิีทศัน์ เก่ียวกบัการฝึก  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 

3. ในการฝึกซอ้มกีฬาวอลเลยบ์อลผูฝึ้กสอนควรจดัท าแผนการเก็บฝึกซอ้มใหช้ดัเจน และมีความต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
4. สถานศึกษาควรสนบัสนุนอุปกรณ์ส่วนตวัของผูเ้ล่น  โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนัการบาดเจ็บเพ่ือความปลอดภยั เพ่ือ

เป็นขวญัและก าลงัใจของนกักีฬา 
5. การบริหารจดัการทีมผูฝึ้กสอนควรใหค้วามส าคญัต่อการสร้างระเบียบวินยัของทีม และควรมีความเช่ือวา่ระเบียบวินยัคือ

หวัใจของความส าเร็จของทีม 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชแ้ละไม่ใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลยบ์อล เช่น การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยวธีิยกน ้ าหนกั  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางจิตใจโดยวธีิฝึกสมาธิ  เป็นตน้ 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลยบ์อลในกรณีท่ีตวัแปรมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น ประเภท

สถานศึกษา (รัฐบาลและเอกชน) ระดบัชั้นเรียนหรือช่วงอายขุองผูเ้ล่น  เป็นตน้ 
3. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการฝึกซอ้มกีฬาวอลเลยบ์อล 
4. ควรมีการวจิยัเชิงทดลองในการศึกษาวธีิการฝึกซอ้มแบบต่าง ๆ เพื่อน าผลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันากีฬาวอลเลยบ์อล 
5. ควรมีการศึกษา หรือสร้างรูปแบบการฝึกกีฬาวอลเลยบ์อลโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกผูฝึ้กสอนท่ีประสบ

ความส าเร็จในการคุมทีมกีฬาวอลเลยบ์อล 
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